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Trafikantbeteende på 9-metersväg med breda körfält

av

Katja Jingryd

Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I och med den pågående harmoniseringen i Europa är det möjligt att Sverige

kommer att gå över till de i de flesta EU-länder använda breda körfälten med hel-

dragen kantlinje. Syftet med projektet är att undersöka om bredare körfält på 9-

metersväg ger upphov till några beteendeförändringar vad gäller omkörningar,

hastighetsval och placering i körbanan.

Experimentet utfördes under hösten 1994 på rv34 vid Rimforsa, där hastighet och

sidolägesplacering mättes med en så kallad trafikanalysator. En ökning av

medelhastigheten dagtid påvisades för personbilar, vilket dock kan bero på

inverkan av den nyare beläggningen snarare än den förändrade sektionen. På

provsträckan har trafiken efter ommålningen förflyttat sig närmare höger sida av

körfältet, detta oavsett tid på dygnet och fordonstyp. Trafikanternas

omkörningsbeteende observerades då de körde om en av VTI:s personbilar och

omkörningsfördelningarna på de två sträckorna skiljer sig från varandra.

Redovisningen inkluderar även en kort återknytning till de försök med alternativ

utformning av 9-metersväg som gjordes 1989 på rv55 mellan Flen och Malm-

köping. Kommentarerna är övervägande positiva och främst noteras ett bättre

utnyttjande av körfältet nattetid.
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1 BAKGRUND

I Sverige har de flesta belagda vägar (utom motorvägar) enstandardmässig kant-

markering i form av en 10 cm bred, intermittent linje. I och med den pågående

harmoniseringen i Europa är det dock möjligt att vi även i Sverige kommer att gå

över till den i de flesta EU-länder använda heldragna kantlinjen. Detta ger upphov

till vissa följdfrågor. Hur bred skall linjen vara, med tanke på bland annat vägens

visuella ledning i mörker? Skall vi vid placeringen av denna linje följa den

europeiska modellen, och därmed frångå våra normala typsektioner med relativt

breda vägrenar?

Försök med en alternativ utformning av 9-metersväg gjordes redan 1989 på rv55

mellan Flen och Malmköping (Lundkvist et.al, 1989). Sektionen ändrades då från

K7,0V1,0 till K8,2VO,4 och den gamla kantmarkeringen ersattes med en hel-

dragen, 20 cm bred kantlinje. Denna förändring medförde enligt utförda mätningar

en ökad variation i trafikens sidolägesplacering och en minskad medelhastighet.

Man genomförde ett antal vägkantintervjuer för att notera trafikanternas upp-

fattning om vägen, men gjorde inga observationer av beteende vid till exempel

omkörningar.

VTI notat 4-1995



2 SYFTE

I denna studie har en alternativt utformad provstr'acka och en kontrollstr'acka med

konventionell sektion jämförts med avseende på trafikanternas beteende. Syftet

med projektet är att undersöka om den förändrade målningen ger upphov till några

beteendeförändringar vad gäller omkörningar, hastighetsval och placering i

körbanan. Dessutom inkluderas en kort återknytning till den nu drygt fem år gamla

provsträckan i Flen.
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3 UTFORMNING

Experimentet, som utfördes under hösten 1994, gjordes delvis som en före-efter-

studie med prov- och kontrollsträcka och förlades till rv34 vid Rimforsa. Prov-

sträckan, ca 10 km lång, ligger söder om samhället och har breda körfält med

heldragen kantlinje. Dessutom lades här ny beläggning, vilket är nödvändigt vid

en ommålning. Som kontroll användes en sträcka norr om Rimforsa med normal

sektion och intermittent kantlinje. Trafikbelastningen på norra och södra delen

skiljer sig inte något nämnvärt, varför ca 4000 ÅDT kan sägas gälla för hela

vägavsnittet. Tabell 1 sammanfattar sträckornas fysiska utformning. Observeras

bör att den för vägrenen angivna bredden inkluderar kantmarkeringen.

Tabell 1 Prov- respektive kontrollsträckans utformning. Båda är
belägna på rv34 vid Rimforsa.

   

Sträcka Längd Sektion Kantlinje

Provsträcka '-9800 m K8,00V0,50 20 cm, heldragen

Kontrollsträcka - K7,50V0,75 10 cm, streckad
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4 METOD

4.1 Fysikaliska mätningar

Hastighet och sidolägesplacering mättes med PTA (Portable Traffic Analyser).

Detta är ett på VTI utvecklat mätsystem som i princip består av tre koaxialkablar,

två parallella och en diagonal, som via en förstärkare är kopplade till en mätdator

(Lundkvist & Ytterbom, 1994).

På vardera sträckan upprättades två mätpunkter: dels efter ett vägavsnitt vars

geometri kan väntas orsaka en uppbyggnad av köer, dels efter en sträcka där

omkörningsmöjligheterna är goda och eventuella köer hinner lösas upp. På så sätt

kan ett medelvärde av mätningarna sägas gälla för sträckan generellt. Alla mät-

punkterna valdes så att inga störande avfarter, räcken eller dylikt fanns i närheten.

PTA-mätningar gjordes i de fyra punkterna före och efter ommålning av prov-

sträckan, och pågick vid båda tillfällena under ca ett dygn.

4.2 Omkörningsbeteende

Omkörningsstudie gjordes endast efter det att provsträckan hade målats om.

Trafikanternas omkörningsbeteende observerades då de körde om en av VTI:s

personbilar, vilken höll en hastighet av 20 km/h under den på vägen tillåtna. Varje

omkörning klassificerades med avseende på mötessituation (romersk siffra) och

det omkörande fordonets placering i vägbanan (bokstav) enligt tabell 2.

       

Tabell 2 Principen för utförda omkörningsklassificeringar.

a b c

I Ej möte, omkörande Ej möte, omkörande Ej möte, omkörande

helt i eget körfält grenslade mittlinjen helt i mötande körfält

II Möte, omkörande helt Möte, omkörande Möte, omkörande helt

i eget körfält grenslade mittlinjen i mötande körfält
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5 RESULTAT

5.1 Allmänt

Resultaten redovisas genom att hastighet, sidolägesplacering respektive omkör-

ningsbeteende behandlas i tur och ordning i varsitt underavsnitt. Genomförda

statistiska analyser diskuteras i direkt anslutning till respektive avsnitt. I tabeller

och figurer anges dock endast de värden som är för diskussionen relevanta, varför

den detaljintresserade hänvisas till att kontakta författaren om fullständiga statis-

tiska analysresultat önskas. Samtliga statistiska test är gjorda på risknivån 5%.

5.2 Hastighet

De vid PTA-mätningarna registrerade fordonen delades upp i lätta respektive

tunga fordon. Medelvärdet av punkthastigheten (time mean speed) på prov- och

kontrollsträcka, beräknad för båda grupperna i både dagsljus och mörker, redo-

visas i följande figurer.

 

100,00

98,00

96'00 Före

  

I Eter94,00

92,00

 

90,00

Prov Kontroll

   

Figur 1 Medelpunkthastigheten (km/h) för lätta fordon i

dagsljus (kl.06:00-20100) på prov- och kontrollsträcka

före och efter åtgärd. Medelvärden över 2000-3500 fordon.
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Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Medelpunkthastigheten (km/h) för lätta fordon i

mörker (kl.21:00-05z00) på prov- och kontrollsträcka
före och efter åtgärd. Medelvärden över 200-350 fordon.
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Mcdclpunkthastigheten (km/h) för tunga fordon i

dagsljus (kl.06:00-20z00) på prov- och kontrollsträcka
före och efter åtgärd. Medelväran Över 350-500 fordon.
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Medelpunkthastigheten (km/h) för tunga fordon i
mörker (kl.21 :OO-05:00) på prov- och kontrollsträcka
före och efter åtgärd. Medelvärden över 50- 100 fordon.
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För att bedöma ommålningens inverkan på hastigheten gjordes fyra tvåvägs vari-

ansanalyser. Observerade variabler var sträcka (prov/kontroll) och tid (före/efter

ommålning). Interaktionen mellan dessa variabler är av speciellt intresse, eftersom

den anger effekten av åtgärden. Är denna interaktion signifikant har man erhållit

en skillnad mellan prov- och kontrollsträckan, och denna skillnad är olika vid för-

och eftermätningen. Av de observerade hastighetsförändringarna är det bara

Ökningen för personbilar dagtid som är signifikant. Resultaten för samtliga

variansanalyser redovisas i tabell 3-6.

Tabell 3 Resultat från variansanalys av punkthastighet för

lätta fordon kl.06:00-20z00. Förändring: +1,7 km/h på
provsträckan, -0,7 km/h på kontrollsträckan.

         

Effekt F sign (p < 0,05) (02

Sträcka 10,84 ja 0,001

Tid 4,15 ja 0,000

Sträcka 0 Tid 25,49 ja 0,002

Tabell 4 Resultat från variansanalys av punkthastighet för

lätta fordon kl.21:00-05z00. Förändring: -0,1 km/h på
provsträckan, + 1,5 km/h på kontrollsträckan.

          

Effekt F sign (p < 0,05) (02

Sträcka 0,08 nej 0,000

Tid 0,05 nej 0,000

Sträcka - Tid 0,11 nej 0,000

Tabell 5 Resultat från variansanalys av punkthastighet för

tunga fordon kl.06:00-20z00. Förändring: -0,5 km/h

på provsträckan, -2,1 km/h på kontrollsträckan.

   

      

Effekt F sign (p < 0,05) 002

Sträcka 37,99 ja 0,021

Tid 6,30 ja 0,003

Sträcka - Tid 2,30 nej 0,001
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Tabell 6 Resultat från variansanalys av punkthastighet för

tunga fordon kl.21:00-05z00. Förändring: -0,2 km/h
på provsträckan, +1,3 km/h på kontrollsträckan.

       

Effekt F sign (p < 0,05) 002

Sträcka 25,35 ja 0,069

Tid 0,19 nej 0,000

Sträcka - Tid 0,346 nej 0,000

   

Det i sista kolumnen redovisade 002 är ett effektmått som skattar hur stor del av

variansen som kan förklaras av aktuell variabel. Ett annat sätt att i det här fallet

uttrycka måttet i ord är "möjligheten att skatta ett enskilt fordons hastighet .

Effektens styrka bedöms lämpligen enligt följande skala (Keppel, 1982).

002 < 0,01 försumbar

0,01 < (02 < 0,06 liten
0,06 < 002 < 0,15 medelstark
(02 > 0,15 stark

Faktorn 002 kan också användas som en kontroll för att se huruvida variablerna

sträcka och tid valts tillfredsställande väl. Önskvärt är då att ha ett lågt värde på

032, eftersom detta innebär att eventuella skillnader i hastighet inte beror på

sträckornas fysiska egenskaper eller de tidpunkter vid vilka man valt att utföra

mätningarna. Om resultaten studeras ur denna synvinkel märks att kategorin tunga

fordon uppvisar en signifikant hastighetsskillnad med avseende på sträckan under

både dagsljus och mörker, där sträckans effekt är icke försumbar. Sannolikt beror

den observerade minskningen på att variationer i vägens lutning omedelbart före

mätpunkterna är sådana att, emedan lättare fordon inte påverkas, lastbilar tappar i

hastighet.

Slutligen kan det vara av intresse att redovisa eventuella skillnader i hastighets-

variation genom att studera standardavvikelsen före och efter åtgärd, vilket redo-

visas i tabellerna 7 och 8. Om vi bildar kvoten mellan standardavvikelserna i

kvadrat (det vill säga kvoten mellan varianserna) så är den F-fördelad, varvid man

kan undersöka om noterad variansförändring är signifikant eller inte.
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Tabell 7 Hastighetens standardavvikelse före (F) och efter (E) åtgärd

för lätta fordon på prov- respektive kontrollsträcka. Dagtid
(Cr) avser tiden 06:00-20200 och natt (är) tiden 21:00-05:00.

              

i:) ik

Sträcka F E sign (p<0,05) F E sign (p<0,05)

prov 13,28 12,48 ja 14,88 14,09 nej

kontroll 11,77 11,92 nej 15,23 11,97 ja

Tabell 8 Hastighetens standardavvikelse före (F) och efter (E) åtgärd

för tunga fordon på prov- respektive kontrollsträcka. Dagtid
(O) avser tiden 06:00-20:00 och natt (ik) tiden 21:00-05:00.

   

 

 

    

  

i? ik

Sträcka F E sign (p<0,05) F E sign (p<0,05)

prov 11,84 12,68 nej 11,85 8,83 ja

kontroll 8,35 9,85 nej 8,51 12,42 nej

 

Enligt uppställningen ovan ses nästan genomgående en minskning i standard-

avvikelse på provsträckan, det vill säga mindre skillnader i hastighet fordonen

emellan. Det är dock bara förändringen för lätta fordon dagtid, samt tunga fordon

nattetid, som är signifikant. En möjlig tolkning är att omkörningsbehovet föränd-

rats. En mindre standardavvikelse innebär en mindre skillnad i hastighet fordonen

emellan. Därmed sker det färre upphinnanden av framförvarande och då borde

även omkörningsfrekvensen minska (se Vidare avsnitt 7.3).

5.3 Sidolägesplacering

De på prov- och kontrollsträcka uppmätta sidolägesplaceringarna före och efter

åtgärd redovisas i följande figurer. Indelningen i fordonsgrupper och ljusförhål-

landen är densamma som för resultaten från hastighetsmätningarna.
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Figur 5

Figur 6

Figur 7
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Sidolågesplacering för lätta fordon i dagsljus

(kl.06:00-20:OO) på prov- och kontrollsträcka före och
efter åtgärd, uttryckt i meter från höger asfaltkant.
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Sidolågesplacering för lätta fordon i mörker
(kl.21:00-05200) på prov- och kontrollsträcka före och
efter åtgärd, uttryckt i meter från höger asfaltkant.
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Sidolägesplacering för tunga fordon i dagsljus

(kl.06:00-20z00) på prov- och kontrollsträcka före och
efter åtgärd, uttryckt i meter från höger asfaltkant.
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Figur 8 Sidolägesplacering för tunga fordon i mörker
(kl.21 :OO-05:00) på prov- och kontrollsträcka före och
efter åtgärd, uttryckt i meter från höger asfaltkant.

Förändringen i sidolägesplacering från för- till eftermätningen är på kontroll-

sträckan av storleksordningen några centimeter, vilket är i princip försumbart. På

provsträckan har det däremot skett en markant förflyttning av trafiken, som efter

ommålningen ligger i medeltal 20 centimeter närmare asfaltkanten. Motsvarande

tvåvägs variansanalys, för att bedöma om de noterade skillnaderna i fordonens

placering i körfältet är signifikanta, redovisas i tabellerna nedan. För enkelhetens

skull redovisas endast värdena för höger hjulrad.

               

Tabell 9 Resultat från variansanalys av sidolägesplacering för

lätta fordon kl.06:00-20z00. Redovisningen avser
höger hjulrad.

Effekt 1 F sign (p < 0,05) 002

Sträcka 73,10 ja 0,006

Tid 317,13 ja 0,029

Sträcka - Tid 136,60 ja 0,012

Tabell 10 Resultat från variansanalys av sidolägesplacering för

lätta fordon kl.21:00-05:00. Redovisningen avser
höger hjulrad.

Effekt F sign (p < 0,05) (02

Sträcka 24,46 ja 0,021

Tid 6,05 ja 0,004

Sträcka - Tid 18,58 ja 0,015
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Tabell 11 Resultat från variansanalys av sidolägesplacering för

tunga fordon kl.06:00-20z00. Redovisningen avser
höger hjulrad.

Effekt F sign (p < 0,05) 002

Sträcka 3,04 nej 0,001

Tid 84,56 ja 0,045

Sträcka - Tid 68,34 ja 0,036

Tabell 12 Resultat från variansanalys av sidolägesplacering för

tunga fordon kl.21:00-05 :00. Redovisningen avser

höger hjulrad.

Effekt F sign (p < 0,05) 002

Sträcka 10,72 ja 0,029

Tid 5,69 ja 0,014

Sträcka - Tid 26,40 ja 0,075

  

 

 

 

Enligt analysen är förändringen i sidolägesplacering signifikant, oavsett tid på

dygnet och fordonstyp. Graden av påverkan av den nya sektionen är dock klart

starkare for tunga fordon, och starkast för dessa nattetid. Det verkar alltså som om

den nya sektionen gör det lättare för den tunga trafiken att i mörker hålla undan för

övrig trafik genom att ligga till höger i körfältet.

Förändringar i sidolägesplaceringens variation är av intresse eftersom en ökning

innebär minskad spårbildning, det vill säga att slitaget sprids jämnare över vägen.

I följande tabeller görs för sidolägesplacering samma uppställning som tidigare

gjordes för hastighet (tabellerna 7 och 8).

Tabell 13 Standardavvikelse i sidolägesplacering för höger

hjulpar, före (F) och efter (E) åtgärd för lätta fordon på
prov- respektive kontrollsträcka. Dagtid (G) avser tiden
06:00-20:00 och natt (ik) tiden 21:00-05:00.

 

 

        

 

 

i? år

Sträcka F E sign (p<0,05) F E sign (p<0,05)

prov 0,36 0,38 nej 0,36 0,40 nej

kontroll 0,38 0,36 ja 0,38 0,34 ja

 

VTI notat 4- 1995



13

     

Tabell 14 Standardavvikelse i sidolägesplacering för höger

hjulrad, före (F) och efter (E) åtgärd för tunga fordon

på prov- respektive kontrollsträcka. Dagtid (G) avser
tiden 06:00-20:00 och natt (ik) tiden 21:00-05:00.

123 \ ik

Sträcka F E sign (p<0,05) F E sign (p<0,05)

prov 0,27 0,32 nej 0,28 0,27 nej

kontroll 0,25 0,27 nej 0,31 0,32 nej

        

Av tabellerna syns att de efter ommålningen noterade förändringarna i sido-

lägesplaceringens variation inte är signifikanta. Således kan inga slutsatser dras

angående slitage och spårbildning på den nya sektionen.

5.4

Omkörningsstudien gjordes på ett 7,7 km långt avsnitt av provsträckan och lika

långt på kontrollsträckan. Två av VTI:s personbilar körde sträckoma fram och

tillbaka i en hastighet av ca. 70 km/h mellan klockan 10:00 och 16:00. Totalt

observerades 261 omkörningar, varav 137 på provsträckan och 124 på kontroll-

sträckan. Fördelning på omkörningstyp för respektive sträcka redovisas i följande

diagram.

Figur 9

Omkörningsbeteende

  

Prov Kontroll

20/0 30/0

16%

Ib

.IC

[jllb

  

  
81%

  

Fördelning på omkörningstyp, uttryckt som andel av totalt
antal observerade omkörningar på prov- (137 st) respektive
kontrollsträckan (124 st). För betydelsen av typbenämningarna
hänvisas till avsnitt 4.2, tabell 2.
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En logitanalys visar att regressionskoefficienten är signifikant (p<0,05) skild från

noll (B=5,00) med standardfelet SE=0,417. Eftersom B/SE>1,96 (t-fördelning) kan

man dra slutsatsen att fördelningarna för omkörning på de två sträckorna skiljer

sig från varandra.

För att på ett bättre sätt belysa trafiksäkerhetsaspekterna av resultaten, betraktades

de observerade omkörningarna genom att dela upp dem i säkra/osäkra respektive

lagliga/olagliga omkörningar. Tabell 15 visar principen för grupperingen och

resultatet visas därefter i tabell 16.

Tabell 15 Uppdelning av omkörningstyperna i tabell 2 med
avseende på säkerhet och lagenlighet.

             

Lagliga Olagliga

Säkra Ia, Ib, Ic

Osäkra IIa IIb, IIc

Tabell 16 Fördelningen av de på prov- och kontrollsträckan
observerade omkörningarna med avseende på säkerhet

och lagenlighet.

Provsträcka Kontrollsträcka

Lagliga Olagliga Lagliga Olagliga

Säkra 134 - 120 -

Osäkra - 3 - 4

      

Av resultatet att döma har inte den nya sektionen med bredare körfält medfört

någon falsk säkerhet med fler osäkra/olagliga omkörningar som följd. Man har

däremot fler omkörningar på provsträckan, trots att den har en större andel spärr-

linje (13% mot kontrollsträckans 8%). Enligt figur 9 ligger denna skillnad till

största delen i antalet omkörningar där det omkörande fordonet endast grenslar

mittlinjen (typ Ib), vilket är rimligt med tanke på att det omkörda fordonet på

provsträckan ligger längre till höger.
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6 PROVSTRÃCKAN PÃ RV 55

6.1 Åsikter

Polisen i Katrineholm har inte fått in några direkta synpunkter gällande prov-

sträckan på rv55 men tycker att trafiken numera flyter bättre än förut. För mer

detaljerad information hänvisades till lokalkontoret i Flen. Malmköpingsvägen har

enligt Flens lokalpolis alltid varit hårt belastad vad gäller höga hastigheter och det

förekommer fortfarande att polisen får in anmälningar från bilister som blivit

utsatta för väl fräcka omkörningar. Antalet har dock minskat sedan Övergången till

bredare körfält. Enligt Flenpolisens uppfattning har antalet olyckor nu åter ökat

något jämfört med tiden direkt efter ommålningen, vilket kanske kan tillskrivas

den tillvänjning som förr eller senare förekommer vid alla typer av förändringar.

Trots detta anser polisen att tillbuden är markant färre på den nya sektionen,

jämfört med tidigare (se avsnitt 6.2 nedan).

Tekniska kontoret på Flens kommun har rent vägtekniskt inte så mycket med

Malmköpingsvägen att göra men ville gärna lämna användarmässiga synpunkter.

Främst gällde detta platsbristen för cyklister - vilket i och för sig upplevdes som

svårt även innan ommålningen - men även svårigheten för en bilist att vid behov

stanna vid vägkanten. Generellt sett var dock upplevelsen av den nya sektionen

positiv, bland annat tyckte man sig se en minskad spårbildning. Särskilt nämndes

att eftersom många bilister ogärna kör ut på vägrenen (vilket generellt är mycket

ovanligt på 9-metersväg; förf. anm.) för att underlätta en omkörning om det är

mörkt, leder den nya sektionen till ett bättre utnyttjande av körfältet nattetid.

I egenskap av väghållare för den aktuella sträckningen kontaktades slutligen väg-

verkets regionkontor i Eskilstuna, som inte hade några speciella synpunkter.

6.2 Olycksstatistik

Den olycksstatistik som tagits fram omfattar alla de vägtrafikolyckor (exklusive

vilt) som under 9 år inträffat på det 10 km långa avsnittet mellan Flen och Malm-

köping. Nioårsperioden delades för jämförelsen upp i 5 år före (1984-1988) och 4

år efter (1990-1993) ommålnin gen.
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Tabell 17 Antal vägtrafikolyckor (exklusive vilt) och skadeutfall
för provsträckan på rv 55 före och efter ommålning.

 

Period Antal olyckor Lindrigt skadade Svårt skadade Dödade

 

Före 3 1 9 2 1

       

Efter 14 5 3 1

 

Enligt tabell 17 har det totala antalet olyckor halverats. Ett ;CZ-test, där antal

olyckor i region Mälardalen använts som kontroll, visar dock att den noterade

olycksminskningen ligger inom de gränser som man slumpmässigt kan förvänta

sig. Detsamma gäller skadeföljden (= totalt antal skadade/totalt antal olyckor), det

vill säga Ökningen från 0,39 före åtgärd till 0,64 efter åtgärd kan inte säkerställas

statistiskt.

Låt oss slutligen studera fördelningen på olyckstyp, vilket illustreras i figur 10.

Generellt sett är utvecklingen positiv, i det att olyckorna med korsande,

avsvängande och upphinnande trafik helt har uteblivit och övriga olycksslag (utom

fotgängarolyckor) har minskat med upp till en tredjedel. Hur stor del som kan

tillskrivas de bredare körfälten är dock omöjligt att säga utan ingående studier av

respektive polisrapport. Detsamma gäller den negativa förändringen, att det efter

ommålningen faktiskt har inträffat en fotgängarolycka. Den inträffade under

passage av vägen i en korsning och det är oklart om detta kan sättas i samband

med den nya sektionens smalare vägrenar.
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Figur 10 Olyckstypsfördelningen för provsträckan på rv 55 före
och efter ommålning, uttryckt som antal olyckor per år.
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7 DISKUSSION

7.1 Hastighet

Studien jämför i första hand trafikantbeteendet på provsträcka och kontrollsträcka

beträffande inverkan av körfältsbredd och kantmarkeringstyp, men eftersom ny

beläggning ofta är en nödvändighet för att kunna utföra ommålning av en väg så

har provsektionen egentligen tre förändrade betingelser. Tidigare undersökningar

har visat att ny beläggning medför en genomsnittlig och signifikant hastighets-

ökning på 1,0-1,5 km/h (Linderoth, 1981; Kolsrud & Nilsson, 1981). Hur

påverkas resultatet om vi kompenserar för denna tredje faktor genom att minska

de på provsträckan efter åtgärd observerade hastigheterna med 1,25 km/h? Efter-

som Kolsrud & Nilssons verifikation av Linderoths slutsatser gällde främst grup-

pen personbilar och över hela dygnet, väljs den indelningen även i denna jäm-

förelse.

Tabell 18 Medelpunkthastigheten (km/h) för lätta fordon över

hela dygnet på prov- respektive kontrollsträcka före (F)
och efter (E) åtgärd. Index 1 och 2 för eftermätningarna

på provsträckan avser registrerade värden respektive
värden kompenserade för den hastighetshöjning som
förväntas av ny beläggning.

          

Provsträcka Kontrollsträcka

F E1 E2 F E

94,2 95,7 94,4 94,4 93,8

Tabell 19 Variansanalys av punkthastighet för lätta fordon över

hela dygnet. Jämförelse mellan registrerade värden

(v1) och värden kompenserade för den hastighets-
höjning som förväntas av ny beläggning (v2).

          

Effekt F sign (p < 0,05) 002

V] V2 v1 v2 V1 v2

Sträcka 1 1,80 0,44 ja nej 0,001 0,000

Tid 3,90 0,64 ja nej 0,000 0,000

Sträcka - Tid 22,33 3,81 ja nej 0,002 0,000
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Tabell 18 visar att en hastighetsökning kvarstår på provsträckan även efter korri-

geringen, men av analysresultaten i tabell 19 syns att denna inte är signifikant på

5%-nivån. Ännu en mätomgång planeras till våren 1995, då inverkan av den nyare

beläggningen kan anses som överstånden. Det skulle då vara intressant att vid

jämförelsen mättillfällena emellan även undersöka hur det teoretiska resone-

manget ovan stämmer överens med det verkliga förhållandet.

7.2 Sidoläge

En intressant frågeställning är om man utifrån valet av sidolägesplacering kan

utläsa om föraren av ett fordon använder sig av mittlinjen eller kantlinjen som

referens när han/hon färdas på vägen. En hypotes är att om kantlinjen utgör

referens vid färd på vägen strävar föraren efter att hålla ett konstant avstånd

mellan höger hjulrad och kantlinjen. Detta innebär att ju bredare ett fordon är,

desto längre till vänster i körbanan hamnar vänster hjulrad. Omvänt skulle då gälla

att om mittlinjen utgör referens hamnar höger hjulrad längre till höger för bredare

fordon.

Låt H vara sidoläget för höger hjulrad hos ett godtyckligt valt fordon och V

sidoläget för vänster hjulrad. Betrakta sedan en population av fordon. Enligt

hypotesen gäller att om variansen för V, Var[V], är större än variansen för H,

Var[H], då utgör kantlinjen referens för flertalet förare. Om det omvända gäller

använder de flesta mittlinjen som referens. Fordonens bredd ges av BzV-H och

medelsidoläge av S=1/2(V+H). Variansen för höger och vänster hjulrad ges av:

 

Var[H] = Var[S] + 3: Var[B] - Korr[S, BNVar[S]Var[B]

 

Var[V] = Var[S] + 211_ Var[B] + Korr[S, BNVarwwarw]

respektive. Med andra ord gäller enligt hypotesen att positiv korrelation mellan S

och B indikerar att kantlinjen utgör referens och omvänt att negativ korrelation

indikerar att mittlinjen utgör referens. Hypotesen prövas alltså genom att avgöra

om variablerna S och B är positivt eller negativt korrelerade, och om denna

korrelation är signifikant.
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Tabell 20 Resultat av korrelationstest mellan sidoläge, uttryckt

som tänkt centrumlinje, och fordonsbredd för lätta

fordon på provsträckan. Dagtid (Cr) avser tiden 06:00-
20200 och natt (ik) tiden 21:00-05:00.

            

Före ommålning Efter ommålning

p sign(J)<0,05) p sign (p<0,05)

få 002 nej 003 nej
313? 0,11 nej 0,03 nej

Tabell 21 Resultat av korrelationstest mellan sidoläge, uttryckt
som tänkt centrumlinje, och fordonsbredd för tunga
fordon på provsträckan. Dagtid (få) avser tiden 06:00-

20200 och natt (jfr) tiden 21:00-05:00.

    

Före ommålning Efter ommålning

p sign (p<0,05) p sign (p<0,05)

1:1 0,29 ja 0,10 ja

år 003 nej 0,14 nej

     

 

Av tecknet på korrelationskoefficienterna att döma använder personbilar mitt-

linjen som referens dagtid och kantlinjen nattetid. Korrelationen är dock inte sär-

skilt stark i något av fallen och är inte signifikant. Lastbilar verkar alltid välja

sidomarkeringen som referens och korrelationen är, inte helt oväntat med tanke på

tyngre fordons körvanor, starkare. En mer ingående analys faller dock utanför

ramen för denna studie.

7.3 Omkörningsbeteende

Eftersom omkörningsstudie gjordes endast efter ommålningen av provsträckan

kan ingen traditionell före/efter-analys genomföras, däremot kan det vara av

intresse att jämföra observerad omkörningsfrekvens med det teoretiska omkör-

ningsbehovet. Låt oss först anta att trafikflödets hastighet är normalfördelad med

tidsmedelvärdet u och standardavvikelsen o. Sambandet kan då uttryckas genom

följ ande integral:
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= antal fordon som hinner upp betraktat fordon
observationssträcka [km]

betraktade fordonets hastighet [km/h]

upphinnande fordonets hastighet [km/h]
trafikflöde [f/h]

= hastighetens tidsmedelvärde [km/h]

= standardavvikelsen för u

där

a
t
c
<
§
r
c

II

Antag att antal upphinnanden = antal omkörningar. Efter en numerisk lösning av

uttrycket ovan och insättning av data från PTA-mätningarna (urval: samma

tidsrymd som för observationerna i fält) erhålles omkörningsfrekvenser enligt

tabell 22 nedan.

Tabell 22 Teoretiska samt observerade omkörningsfrekvenser efter åtgärd på

prov- och kontrollsträcka, uttryckt i antal per km.

    

Omkörningsfrekvens

Teoretisk Observerad

Prov 0,44 0,33

Kontroll 0,49 0,30

     

Att den teoretiska omkörningsfrekvensen inte är lika med den observerade

indikerar att fordonen av olika anledningar är hindrade att köra om, varför

antagandet ovan inte stämmer. Därtill kommer det faktum att data om trafikflödet

Q som använts i integralen inte insamlades vid samma tidpunkt som

omkörningsobservationerna gjordes och därmed är resultatet behäftat med en viss

osäkerhet. Prov- och kontrollsträcka studerades dock samtidigt, varför

skillnaderna i omkörningsfrekvens på de båda sträckorna kan jämföras. Skillnaden

mellan teoretisk och observerad omkörningsfrekvens är mindre på provsträckan än

på kontrollsträckan, vilket antyder att omkörningsbehovet är bättre tillgodosett

med den nys sektionen. Man kan dock inte säga något mer bestämt om eventuella

förändringar i omkörningsfrekvens utan mer ingående studier.
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8 SLUTSATSER

En signifikant hastighetsförändring i form av en ökning av medelhastigheten har

påvisats för personbilar dagtid. Detta kan dock bero på inverkan av den nyare

beläggningen snarare än den förändrade sektionen. Hur det egentligen förhåller sig

kan möjligen avgöras efter vårens mätningar.

På provsträckan har trafiken efter ommålningen förflyttat sig signifikant längre till

höger i körfältet, detta oavsett tid på dygnet Och fordonstyp. Påverkan av den nya

sektionen är starkare för tunga fordon, vilket med tanke på deras körvanor inte är

oväntat.

Fördelningarna för omkörning på de två sträckorna skiljer sig signifikant från

varandra. Det är andelen omkörningar där det omkörande fordonet endast grenslar

mittlinjen som är större på provsträckan än på kontrollsträckan.

Vad gäller den tidigare studien i Flen är kommentarerna övervägande positiva.

Främst noteras ett bättre utnyttjande av körfältet nattetid. Det som har sagts vara

negativt är minskat utrymme för GC-trafiken. Beträffande olycksstatistiken

återfinns en positiv tendens som dock inte kan säkerställas statistiskt.
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9 KOMMENTARER

9.1 PTA-mätningar

En svårighet vid alla fysikaliska trafikmätningar är vilka gränsvillkor som ska

användas för att klassificera registrerade fordon. Från PTA-mätningar får man

endast uppgift om antalet axlar, avståndet mellan första och sista hjulaxeln, samt

avståndet mellan vänster och höger hjulrad. Hittills använda gränser innebar vid

den statistiska analysen icke önskvärda överlappningar avkategorierna, varför vi i

den här studien har valt att följa indelningen i tabell 23.

Tabell 23

     

Gränser för klassificering av PTA-registrerade fordon.

Fordons- Minsta Största Minsta Största
grupp Längd längd bredd bredd

Lätta 1,75 rn 3,30 m 1,10 m 1,80 m

Tunga, alt 1 3,30 m 8,00 m 1,80 m 2,50 m

Tunga, alt 2 8,00 m 23,0 m 1,70 m 2,50 m

      

Indelningen innebär att fordon med en längd på 3,30-8,00 m och en bredd mellan

1,70 och 1,80 m faller bort, detta för att undvika eventuell inverkan avett annor-

lunda körbeteende som kan inträffa om en personbil med släp felaktigt klassas

som lastbil.

9.2 Omkörningsbeteende

Tidigare omkörningsstudier på l3-metersväg har gjorts genom förföljelse av lång-

tradare (Lundkvist, 1994). Sannolikheten för att beteendet vid omkörning av

spatiösa långtradare skall ändras, vid en relativt liten breddning av körfältet som

det i det här fallet var fråga om, ansågs dock för liten för att metoden skulle

fungera i Rimforsa-studien. Ett alternativ var att i stället förfölja en långsammare

personbil. Även detta förfarande förkastades, då med motivet att väntetiderna

kunde bli långa och observationerna för få. Att själva utgöra det omkörda fordonet

bedömdes slutligen som ett från undersökningssynpunkt effektivt tillvägagångssätt

som simulerar en normal trafiksituation utan att störa den övriga trafiken för

mycket.
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Vad gäller klassificeringen av omkörningar har man tidigare använt sig av fler

klasser vad gäller mötessituationen, nämligen:

Ej möte

Möte; den mötande behövde inte ändra sidolägesplacering

Möte; den mötande borde ha ändrat sidolägesplacering
Möte med omkörande fordon2

5
:

Situation IV skulle teoretiskt sett kunna inträffa, men eftersom det i praktiken är i

det närmaste omöjligt med fyra bilar i bredd på en 9 rn bred väg uteslöts den.

Situationerna II och III slogs därefter ihop till en ny klass II, eftersom differentie-

ringen bedömdes som ointressant i och med att det på 9-metersväg vid möte över

huvud taget inte är lämpligt att köra om. Den slutliga klassificeringen gjordes

därmed enligt uppställningen som visats i tabell 2.
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